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Udvalgsformændene har gennem Klaus-Heiner Lehne i henhold til artikel 211, stk. 1, 
anmodet om en fortolkning af artikel 192 om løsgængernes stilling i koordinatormøderne.

1. Artikel 192's oprindelse og baggrund

Artikel 1921 blev indført i slutningen af forrige valgperiode under den samlede gennemgang 
af forretningsordenen i maj 2009 (betænkning af Corbett2). Det er en første formalisering af 
den hidtil uformelle praksis med at indkalde udvalgskoordinatorerne til møde.  Ifølge artikel 
192, stk. 1, kan de politiske grupper udpege et af deres medlemmer som koordinator, mens 
der ikke udtrykkeligt står noget om løsgængernes deltagelse.

De nuværende bestemmelser om løsgængere er udtryk for en politisk vilje, som blev 
tilkendegivet under forhandlingen om betænkningen af Corbett. For udkastet til 
betænkningen af Corbett indeholdt oprindeligt en mulighed for, at løsgængerne også 
udpegede en koordinator, der ville blive indkaldt til mødet, men denne bestemmelse blev 
ændret og udgik ved vedtagelsen af betænkningen i AFCO. På plenarforsamlingen blev 
betænkningen af Corbett vedtaget med et stort flertal på 522 stemmer for.  

Anvendelsen af artikel 192 blev også drøftet i Udvalgsformandskonferencen3 i begyndelsen 
af valgperioden. Under dette møde blev der opnået konsensus om den fælles fortolkning, at 
løsgængere ikke kan deltage i møderne, fordi de ikke har nogen koordinator.

2. Problemstilling og analyse

Eftersom løsgængernes deltagelse ikke nævnes udtrykkeligt, varierer anvendelsen af artikel 
192 fra det ene udvalg til det andet, hvilket rejser et spørgsmål om ligebehandling af 
løsgængere. Det skal bemærkes, at indførelsen af artikel 192 har haft direkte indvirkning på 
løsgængernes deltagelse i koordinatormøderne, idet den er faldet i sammenligning med 
forrige valgperiode. 

I overensstemmelse med retspraksis4 udelukker princippet om ikkeforskelsbehandling, at 
lignende situationer behandles forskelligt, og at forskellige situationer behandles ens, 
medmindre det er objektivt begrundet. 

Det skal tilføjes, at der sker forskelsbehandling af løsgængere og parlamentsmedlemmer, 
som tilhører en politisk gruppe, på en række områder, hvilket skyldes Parlamentets interne 
bestemmelser (bl.a. forretningsordenens artikel 24, 106, 68, 170). Disse bestemmelser må 
på ingen måde uberettiget påvirke vilkårene for løsgængernes udøvelse af deres mandat, 
fordi de ikke tilhører en politisk gruppe. Det er i første omgang op til Parlamentet at 
undersøge inden for rammerne af de interne procedurer, om denne forskelsbehandling er 
nødvendig på alle områderne for at opfylde Parlamentets legitime mål om f.eks. at give 

                                               
1  Tekst i bilag 2.
2  Betænkning af Corbett, TA -0359-2009, vedtaget 6.5.2009.
3  Jf. bilag 3: uddrag af protokol af 15.9.2009 - PV\769940FR.doc, punkt 10.2.
4  Jf. bl.a. EF-Domstolens dom af 28.6.1990, Hoche, C-174/89, Sml. s. I-2681, præmis 25.
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udtryk for en fælles politisk vilje og nå frem til kompromisløsninger1. Disse bestemmelser 
blev bekræftet under gennemgangen af forretningsordenen i 2009.

Hvad angår løsgængernes stilling i koordinatormøderne, viste en undersøgelse, som blev 
foretaget af AFCO's sekretariat i juni 2011, at kun tre af Parlamentets 20 udvalg tillader
løsgængere at deltage som observatører efter samme regler som for Formandskonferencen, 
hvor en repræsentant for løsgængerne kan deltage uden stemmeret (forretningsordenens 
artikel 24). Selv om de fleste udvalg ikke tillader løsgængere at deltage i 
koordinatormøderne, formidles informationerne som regel tilfredsstillende, således at 
løsgængerne ikke berøves deres parlamentariske rettigheder. Et flertal (13) af udvalgene har 
valgt at indbyde løsgængernes sekretariat til koordinatormøderne og inddrage løsgængerne i 
informationskredsløbet ad denne vej. De syv udvalg, som ikke indbyder sekretariatet, 
sender løsgængerne dagsordenen for og resultaterne af møderne, bortset fra to udvalg, som 
ikke gør det. 

Med hensyn til artikel 192, stk. 2, hvori det fastsættes, at udvalget kan delegere beføjelsen 
til at træffe visse afgørelser til koordinatorerne, dog med undtagelse af afgørelser om 
vedtagelse af betænkninger, udtalelser eller ændringsforslag, har samme undersøgelse vist, 
at kun to af udvalgene har givet koordinatorerne mandat til at træffe afgørelser. Hvad angår 
de 18 udvalg, som ikke formelt har delegeret beføjelser, godkender halvdelen efterfølgende 
de afgørelser, der er truffet, og den anden halvdel modtager kun koordinatorernes afgørelser 
til orientering. Fremgangsmåden i disse ni udvalg rejser et spørgsmål om legitimitet siden 
indførelsen af artikel 192, som giver koordinatormødet bemyndigelse til at forberede de 
afgørelser, der skal træffes af udvalget, men ikke til at træffe afgørelser i udvalgets sted, 
medmindre der foreligger specifik delegation.

Det fremgik for øvrigt af undersøgelsen, at muligheden for at delegere beføjelser til 
koordinatorerne er en regel, der i almindelighed overses, mens der i praksis findes en 
ordning med delegation af beføjelser i alle udvalgene. 

For så vidt angår løsgængernes deltagelse i koordinatormøderne, illustrerer artiklens 
oprindelse klart Parlamentets ønske om at begrænse deltagelsen til de politiske grupper med 
mulighed for at opfordre næstformændene til at deltage i en rådgivende rolle (artikel 192, 
stk. 2). Spørgsmålet om løsgængernes deltagelse i møderne hænger under alle 
omstændigheder direkte sammen med spørgsmålet om koordinatorernes 
beslutningsbeføjelse.

Med hensyn til beslutningsbeføjelserne foreskriver artikel 192, stk. 2, kun to former for 
beslutningstagning: 1/ Afgørelserne træffes af udvalget selv eller 2/ delegeres til 
koordinatorerne (med undtagelse af vedtagelse af betænkninger, udtalelser eller 
ændringsforslag). I teksten tildeles koordinatormøderne klart en forberedende rolle uden 
selvstændig beslutningsbeføjelse undtagen i tilfælde, hvor udvalget ønsker at delegere sin 
beslutningsbeføjelse til koordinatorerne. For at overholde reglerne i artikel 192 fuldt ud bør 
denne delegation etableres formelt og forudgående og være anført i eller vedhæftet 
udvalgets mødeprotokol. Følgelig delegerer løsgængerne også deres beslutningsbeføjelse, 

                                               
1  Jf. Rettens dom af 2.10. 2001 i de forenede sager T-222/99, T-327/99 og T-329/99 (bl.a. stk. 156, 157, 165 og 
202).
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eftersom de er med til at godkende mandatet. Hvis der ikke foreligger et forudgående 
mandat, skal koordinatorernes afgørelser træffes i form af henstillinger og efterfølgende 
underkastes alle udvalgsmedlemmernes - herunder løsgængernes - godkendelse. Ved 
efterfølgende mandat eller efterfølgende godkendelse af afgørelserne er der ingen grund til 
at rejse spørgsmålet om afgørelsernes legitimitet uden løsgængernes deltagelse i 
koordinatormøderne.

3. Forslag til fortolkning

Løsgængere er ikke en politisk gruppe i den i artikel 30 anførte betydning og kan derfor 
ikke udpege koordinatorer, der er de eneste medlemmer, som retmæssigt kan deltage i 
koordinatorernes møder. 
Formålet med koordinatormøderne er at forberede udvalgets afgørelser, men disse møder 
kan ikke træde i stedet for udvalgets møder, medmindre der foreligger udtrykkelig 
delegation. Derfor bør afgørelser truffet på koordinatormøder forudsætte en forudgående 
delegation. I modsat fald kan koordinatorerne kun vedtage henstillinger, som kræver formel 
efterfølgende godkendelse fra udvalgets side.
Under alle omstændigheder skal løsgængernes adgang til oplysninger sikres i 
overensstemmelse med princippet om ikkeforskelsbehandling gennem formidling af 
oplysninger og deltagelse af et medlem af løsgængernes sekretariat i koordinatorernes møder.
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BILAG 1

Udkast til brev til Europa-Parlamentets formand, Jerzy Buzek

Kære hr. Buzek

Udvalgsformændene har gennem Klaus-Heiner Lehne i henhold til artikel 211, stk. 1, 
anmodet om en fortolkning af artikel 192 om løsgængernes stilling i koordinatormøderne.

Artikel 192 blev indført i slutningen af forrige valgperiode under den samlede gennemgang 
af forretningsordenen i maj 2009 (betænkning af Corbett1). Det er en første formalisering af 
den hidtil uformelle praksis med at indkalde udvalgskoordinatorerne til møde. Ifølge artikel 
192, stk. 1, kan de politiske grupper udpege et af deres medlemmer som koordinator, mens 
der ikke udtrykkeligt står noget om løsgængernes deltagelse i møderne.

De nuværende bestemmelser om løsgængere er udtryk for en politisk vilje, som blev 
tilkendegivet under forhandlingen om betænkningen af Corbett. For udkastet til 
betænkningen af Corbett indeholdt oprindeligt en mulighed for, at løsgængerne også 
udpegede en koordinator, der ville blive indkaldt til mødet, men denne bestemmelse blev 
ændret og udgik ved vedtagelsen af betænkningen i AFCO. På plenarforsamlingen blev 
betænkningen af Corbett vedtaget med et stort flertal på 522 stemmer for.

Anvendelsen af artikel 192 blev også drøftet i Udvalgsformandskonferencen2 i begyndelsen 
af valgperioden. Under dette møde blev der opnået konsensus om den fælles fortolkning, at 
løsgængere ikke kan deltage i møderne, fordi de ikke har nogen koordinator.

Ikke desto mindre varierer anvendelsen af artikel 192 i praksis fra det ene udvalg til det 
andet, hvilket rejser et spørgsmål om ligebehandling af løsgængere. Det ville altså være 
hensigtsmæssigt at fastlægge en formel fortolkning og harmonisere anvendelsen af artikel 
192. 

For så vidt angår løsgængernes deltagelse i møderne, illustrerer artiklens oprindelse klart 
Parlamentets ønske om at begrænse deltagelsen til de politiske grupper med mulighed for at 
opfordre næstformændene til at deltage i en rådgivende rolle (artikel 192, stk. 2). 
Spørgsmålet om løsgængernes deltagelse i møderne hænger under alle omstændigheder 
direkte sammen med spørgsmålet om koordinatorernes beslutningsbeføjelse.

Med hensyn til beslutningsbeføjelserne foreskriver artikel 192, stk. 2, kun to former for 
beslutningstagning: 1/ Afgørelserne træffes af udvalget selv eller 2/ delegeres til 
koordinatorerne (med undtagelse af vedtagelse af betænkninger, udtalelser eller 
                                               
1  Betænkning af Corbett, TA -0359-2009, vedtaget 6.5.2009.
2  Jf. protokol af 15.9.2009 - PV\769940FR.doc, punkt 10.2.
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ændringsforslag). I teksten tildeles koordinatormøderne klart en forberedende rolle uden 
selvstændig beslutningsbeføjelse undtagen i tilfælde, hvor udvalget ønsker at delegere sin 
beslutningsbeføjelse til koordinatorerne. For at overholde reglerne i artikel 192 fuldt ud bør 
denne delegation etableres formelt og forudgående og være anført i eller vedhæftet 
udvalgets mødeprotokol. Følgelig delegerer løsgængerne også deres beslutningsbeføjelse, 
eftersom de er med til at godkende mandatet. Hvis der ikke foreligger et forudgående 
mandat, skal koordinatorernes afgørelser træffes i form af henstillinger og efterfølgende 
underkastes alle udvalgsmedlemmernes - herunder løsgængernes - godkendelse. Ved 
efterfølgende mandat eller efterfølgende godkendelse af afgørelserne er der ingen grund til 
at rejse spørgsmålet om afgørelsernes legitimitet uden løsgængernes deltagelse i 
koordinatormøderne.  

Afslutningsvis skal det bemærkes, at AFCO på sit møde den ... vedtog nedenstående 
fortolkning af forretningsordenens artikel 192 med ... stemmer: 

Løsgængere er ikke en politisk gruppe i den i artikel 30 anførte betydning og kan derfor 
ikke udpege koordinatorer, der er de eneste medlemmer, som retmæssigt kan deltage i 
koordinatorernes møder.
Formålet med koordinatormøderne er at forberede udvalgets afgørelser, men disse møder 
kan ikke træde i stedet for udvalgets møder, medmindre der foreligger udtrykkelig 
delegation. Derfor bør afgørelser truffet på koordinatormøder forudsætte en forudgående 
delegation. I modsat fald kan koordinatorerne kun vedtage henstillinger, som kræver formel 
efterfølgende godkendelse fra udvalgets side. 
Under alle omstændigheder skal løsgængernes adgang til oplysninger sikres i 
overensstemmelse med princippet om ikkeforskelsbehandling gennem formidling af
oplysninger og deltagelse af et medlem af løsgængernes sekretariat i koordinatorernes møder.

Med venlig hilsen

Carlo Casini
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Bilag 2
Uddrag af forretningsordenen, artikel 192

Europa-Parlamentets forretningsorden
7. valgperiode - marts 2011 Printversion 1402k

INDHOLDSFORTEGNELSE
REGISTER
YDERLIGERE OPLYSNINGER

AFSNIT VII: UDVALG OG DELEGATIONER

KAPITEL 1: UDVALG - NEDSÆTTELSE OG SAGSOMRÅDER

Artikel 192: Udvalgskoordinatorer og skyggeordførere

1. De politiske grupper kan udpege et af deres medlemmer som koordinator. 

2. Koordinatorerne i udvalget indkaldes om nødvendigt af udvalgsformanden for at forberede de afgørelser, der 
skal træffes af udvalget, navnlig proceduremæssige afgørelser og afgørelser om udnævnelse af ordførere. 
Udvalget kan delegere beføjelsen til at træffe visse afgørelser til koordinatorerne, dog med undtagelse af 
afgørelser om vedtagelse af betænkninger, udtalelser eller ændringsforslag. Næstformændene kan opfordres til 
at deltage i udvalgskoordinatorernes møde i en rådgivende rolle. Koordinatorerne bestræber sig på at opnå 
konsensus. Når der ikke kan opnås konsensus, må de kun handle med et flertal, der klart repræsenterer et stort 
flertal i udvalget, under hensyntagen til styrkeforholdet mellem de forskellige grupper. 

3. De politiske grupper kan for hver betænkning udpege en skyggeordfører, der følger arbejdet med den 
pågældende betænkning og finder kompromiser inden for udvalget på vegne af gruppen. Deres navne meddeles 
udvalgsformanden. Udvalget kan efter forslag fra koordinatorerne navnlig beslutte at inddrage skyggeordførerne i 
bestræbelserne på at indgå en aftale med Rådet i almindelige lovgivningsprocedurer. 

Seneste opdatering: 12. maj 2011
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Bilag 3
Uddrag af protokollen. 

Strasbourg, den 15. september 2009

UDVALGSFORMANDSKONFERENCEN

Møde den 15. september 2009 i Strasbourg:

Protokol

10.2 Udvalgskoordinatorernes møder - løsgængere

Konferenceformanden henviste til, at de politiske grupper ifølge artikel 192 kunne udpege et 
af deres medlemmer som koordinator. Det stod altså klart, at løsgængere ikke kunne fungere 
som koordinatorer og følgelig ikke kunne deltage i møderne. Et ændringsforslag om at tillade 
løsgængere at udpege en koordinator var udtrykkeligt blevet forkastet af AFCO. 

Imidlertid måtte dette forhold ikke bevirke, at løsgængere blev berøvet deres parlamentariske 
rettigheder som medlemmer af Europa-Parlamentet. Udvalgene burde hver især i henhold til 
deres egne procedurer tilse, at løsgængerne blev hørt om de pågældende spørgsmål i god tid 
inden koordinatormødet. Udvalgets formand eller sekretariat kunne således høre løsgængerne 
om deres eventuelle interesser. Som hovedregel forelagde koordinatorerne derefter udvalget 
deres forslag. Alle medlemmer af udvalget kunne foreslå ændringer til disse forslag. Udvalget 
havde fortsat det sidste ord om koordinatorernes forslag og kunne eventuelt ændre dem. Ifølge 
konferenceformanden var det nødvendigt at ændre forretningsordenen, hvis løsgængerne 
skulle have ret til at deltage i koordinatorernes møder. 

Næstformanden i AFCO, Rafał Trzaskowski, bekræftede konferenceformandens fortolkning, 
nemlig at løsgængere ikke havde ret til at udpege en koordinator. Han foreslog som fælles 
minimumsregel, at løsgængerne blev underrettet umiddelbart efter koordinatorernes møde.

Formanden for CULT, Doris Pack, understregede, at det var påkrævet at have samme tilgang 
for alle udvalg i tråd med konferenceformandens forslag. 

Konferenceformanden noterede, at der var konsensus blandt udvalgsformændene.

Hvad angik det særlige spørgsmål om antallet af koordinatorer pr. politisk gruppe, henviste 
konferenceformanden til, at der ifølge artikel 192 kun kunne være én koordinator pr. politisk 
gruppe. Det skete dog, at en politisk gruppe havde en assisterende koordinator, som deltog i 
mødet, ofte af praktiske årsager. Derfor foreslog konferenceformanden, at en politisk gruppe 
kun kunne repræsenteres af én koordinator. Den assisterende koordinator kunne, selv om 
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vedkommende var til stede, ikke repræsentere den politiske gruppe på mødet, når den 
ordinære koordinator deltog. 

Formanden for ENVI, Jo Leinen, foreslog at anmode AFCO om en fortolkning af dette 
spørgsmål.

Formanden for IMCO, Malcolm Harbour, støttede konferenceformandens pragmatiske tilgang 
til en eventuel deltagelse af en assisterende koordinator. Det ville give den assisterende 
koordinator mulighed for at få erfaring og træde i stedet for den ordinære koordinator ved 
fravær, således at koordinatorgruppen kunne forvalte sit arbejde effektivt.

Formanden for ECON, Sharon Bowles, anmodede om en tilgang i overensstemmelse med 
den, der netop var blevet vedtaget vedrørende løsgængernes deltagelse.

Konferenceformanden fremhævede igen, at retten til at udpege en koordinator var tæt knyttet 
til eksistensen af politiske grupper. 

Formanden for EMPL, Pervenche Berès, foreslog kun at tillade én person pr. politisk gruppe 
at tage ordet af hensyn til de politiske gruppers ligestilling.

Formanden for TRAN, Brian Simpson, var enig i, at løsgængere, som jo ikke tilhørte en 
politisk gruppe, ikke havde ret til at udpege en koordinator. Med hensyn til en assisterende 
koordinators deltagelse, foreslog han, at den assisterende koordinator kun måtte deltage i den 
ordinære koordinators fravær. 

Konferenceformanden bemærkede, at der ikke var enighed om deltagelse af en assisterende 
koordinator for en politisk gruppe, og foreslog eventuelt at anmode Udvalget om 
Konstitutionelle Anliggender om enten at fremkomme med en fortolkning af 
forretningsordenen eller at foreslå en hensigtsmæssig ændring. 

Endelig henviste konferenceformanden til, at udvalgenes næstformænd ifølge artikel 192 ikke 
havde ret til at deltage i koordinatormøderne, men at formanden udtrykkeligt havde mulighed 
for at opfordre dem til at deltage i en rådgivende rolle. 


